SPALLA– Curso
online de Violino
Spalla di base – Grade e Metodologia

O que é e porque você deve se matricular?
O Spalla di base é o primeiro curso do projeto violinando, neste
curso online você tem acesso a um excelente programa de ensino
de violino que vai desde o básico até a execução musical com
qualidade. Você vai adquirir:
• Um método passo a passo para você iniciar ou aperfeiçoar seus
estudos de violino de forma fácil e didática
• Um sistema de aprendizado organizado para você, assim você não
precisa se preocupar com “o que” estudar e poder curtir fazer
música todos os dias, com a certeza de que está no caminho certo.
• Você fará parte de um grupo de violinistas com o mesmo propósito
que o seu.
• Você contará com a minha ajuda e suporte para lhe tirar todas as
dúvidas removendo todas as barreiras que lhe impedem hoje ir
mais além.

Módulos do curso
Módulo

Conteúdo

Sobre o Curso

Aspectos técnicos da plataforma e como funciona o curso.

Visão geral do violino

Tudo sobre o instrumento e arco.

Preparando seu instrumento

Como preparar seu instrumento, afinar, trocar cordas, etc.

Como tocar (postura)

Informações e exercícios para construção de uma boa postura.

De ré a ré

Conhecimento do dedilhado do instrumento e execução musical.

Notação Musical

Execução instrumental com notação musical (inciação à partitura).

Golpes de Arco

Conceito e execução dos golpes de arco (detaché, stacatto, martellato, etc)

Novas Figuras e Notas

Continuação da execução musical com notação musical.

Concluindo o básico

Revisões gerais de todos os módulos.

Habilidades Avançadas

Introdução à habilidades avançadas: vibrato, mudanças de posição, etc.

Aulas Extras

Aulas sobre variados temas musicais.

Eliminando Maus Hábitos

Quais são os vícios mais comuns e como eliminá-los.

Suzuki Vol. 01

Explicação e exercícios do método Suzuki Vol1.

A. Schmoll

Explicação e execução dos exercícios mais importantes deste método.

E de bônus você leva...
E como bônus você vai ter acesso à maior biblioteca de materiais para estudo
sobre violino já produzida. Materiais como:
• Centenas de métodos de violino (mais de 120 métodos);
• Milhares de partituras de todos os gêneros musicais;
• Programas de auxilio como afinadores e metrônomos;
• Uma quantidade enorme de materiais sobre teoria musical.
E continua crescendo diariamente...

Garantia total de 30 dias
Você terá 30 dias para testar o curso e avaliar se podemos te ajudar, se você não
gostar do curso dentro deste prazo de garantia, envie apenas um e-mail e você
será reembolsado no valor pago integralmente!

Como adquirir o curso?

Acesse o página de descrição e matrícula

Clique em Matricule-se Agora

Escolha a melhor forma de pagamento
Pronto! Depois do pagamento aprovado
você receberá os dados para acesso

Perguntas mais comuns
1 – O que é o curso Spalla?
O Spalla é um curso de violino online com uma metodologia passo a passo que te ensina a tocar violino a
partir do zero, no conforto da sua casa.
2 – Preciso pagar mensalidade?
Não. O pagamento é único, você adquire o curso e tem acesso para sempre. Você só irá pagar mensalmente
se optar por parcelar o pagamento, que pode ser parcelado em até 12x.
3 – Quais são os outros cursos que vou ganhar?
Serão lançados vários outros cursos e os alunos já matriculados ganham acesso livre para todos eles. Alguns
que já estão planejados são:
- Sibelius (programa para criar e editar partituras) - Spalla Intermedio (continuação do spalla di base) - Spalla
Concertos (estudo de concertos)
4 – Quanto tempo tenho para fazer o curso?
Uma vez que a matricula for efetuada o curso é seu, por tempo vitalício. Você poderá estudar quando quiser e
como quiser, tendo total liberdade.
5 – Como funciona o suporte ao aprendizado?
Depois que o pagamento da matrícula for aprovado você recebe todos os contatos para suporte, você poderá
tirar suas dúvidas por facebook (grupo secreto), Whatsapp, Skype, E-mail e na própria plataforma do curso.

Faça sua matrícula
agora no site abaixo
http://spalla.violinando.com/spalla-matricule-se-agora

